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Hoeleden, 28 mei 2021 

BETREFT : NIEUWSBRIEF 

Beste Toverouders 

 

 

VREEMDE TIJDEN 
Of je een (non)believer, een (anti)vaxer, links of rechts, man of vrouw, 
stokoud of piepjong, gelovig of atheïst bent … we hopen allemaal op licht 
aan het einde van de tunnel. 

Er werd al heel wat vóór de beurt gesproken (op verschillende fronten) en 
dat leidt meestal tot gespannen of zelfs ronduit absurde situaties. 
Zwarte Pieten werden en worden doorgeschoven en sociale media 
smulde, neen “vrat”, er pap van.  

Wij, het Toverteam, gaan vooral in eigen boezem kijken.  
Wat kunnen wij doen binnen onze mogelijkheden om het onderwijs voor 
onze leerlingen, want dat is onze corebusiness, zo straf en aangenaam 
mogelijk te maken binnen de ons opgelegde beperkingen? 

Het overlegcomité komt eraan op 9 juni. 
Dan pas kan iedereen (niet alleen wijzelf) goede afspraken maken en 
organisaties op poten zetten. Uiteraard rekening houdend met alle 
betrokkenen. 
Ik heb het jullie in een vorige nieuwsbrief al verteld, wij als school moeten 
rekening houden met beslissingen uit de gemeente, uit de 
scholengemeenschap, vanuit het schoolbestuur, andere sectoren 
(bijvoorbeeld wanneer je gebruik wil maken van een bus), de koepel, en 
het departement, … . 

De komende planning ziet er als volgt uit. 

- 17 juni 2021, namiddag: Openklasdag eerste leerjaar. (Opgelet 
andere datum dan voorzien!) 
De betrokken mensen krijgen hier via de kinderen (ook die van de 
ons omringende kleuterscholen) nog informatie over. 

- 24 juni 2021, ganse dag: verrassing voor de kinderen van de 
bovenbouw (L4, L5, L6) dit ook dit schooljaar weer niet op 
openluchtklassen geweest zijn.  

- 25 juni 2021, in de vooravond: proclamatie derde kleuterklas 
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- 27 juni 2021: Schoolfeest gaat niet door. We voorzien een 
alternatief (meer info volgt) maar dat alternatief zal geen actie van 
jullie vragen. 

- 28 juni 2021: Oudercontacten, digitaal (info volgt) 
- 29 juni 2021, ganse dag: Schoolreis (info volgt) 
- 29 juni 2021, in de vooravond: Proclamatie zesde leerjaar (info 

volgt) 

Ik hoop, waarschijnlijk samen met jullie, op een genormaliseerde 
(weliswaar ontwikkelde) schoolwerking voor 2021-2022! 

 

 
 

FOP DE JUF zondag 30 mei 2021 

 
 

 
 

INFO OVER CATECHESE, VORMSEL EN COMMUNIE 
Zie bijlagen 

 

 
 

CONTACTGEGEVENS 
• 016771572  

• 0498771265 

• directeur@toverpotlood.be 

• FONDS 

Vriendelijke groeten 
Yves Petré 

mailto:directeur@toverpotlood.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIifavs0HjrwWs1bUxiSxDoRTW5WWMYzfLzVDEvlEN3sHlkw/viewform

